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Princip funkce kapacitního snímače hladiny

Princip funkce kapacitního snímače pro 
měření polohy hladiny nevodivé kapaliny je 
vysvětlen na obr. 1, kde je nakreslen desko-
vý kondenzátor s „posuvným“ dielektrikem. 
Toto dielektrikum představuje nevodivou ka-
palinu, která zaplavuje kondenzátor. Okamži-
tou celkovou kapacitu C lze vyjádřit součtem 
dvou dílčích kapacit CA a CB:
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kde:
εA je permitivita posuvného dielektrika,
εB permitivita vzduchu,
a šířka desky. 
Význam ostatních symbolů je zřejmý 
z obr. 1a. Se změnou polohy hladiny l se li-
neárně mění kapacita C. Průběh statické cha-
rakteristiky snímače je znázorněn na obr. 1b. 

Sonda kapacitního snímače hladiny má 
obvykle válcový tvar a je tvořena dvěma kon-
centrickými stojatými válci. Vnitřní elektro-
dou je např. svislá tyč nebo lano, vnější elek-
trodou může být stěna kovové nádoby. Je tře-
ba rozlišit dva případy – měření elektricky 
vodivých médií a měření nevodivých médií 
(obr. 2). Celková kapacita válcového kon-
denzátoru je tvořena kapacitami C0 (kapaci-
ta upevnění a přívodů), C1 (proměnná kapa-
cita ponořené části), C2 (proměnná kapacita 
vynořené části). Pro kapalinu s permitivitou  
ε1 > 1 platí v obou případech vztah [1]: 
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Význam symbolů je zřejmý z obr. 2.
Při měření nevodivých médií (např. olej, 

nafta, benzin) je kondenzátor tvořen střední 
vodivou elektrodou (obr. 2a) a druhou elek-
trodou, kterou je obvykle kovová stěna nádo-
by. Dielektrikem je nevodivá kapalina, která 

Kapacitní snímače polohy hladiny

při změně polohy hladiny zaplavuje střední 
elektrodu. S polohou hladiny se mění kapa-
cita snímače, protože permitivita náplně je 
několikanásobně větší než permitivita vzdu-
chu. U vodivých médií (např. voda a vodné 
roztoky) musí být snímací elektroda zcela 
pokryta izolační vrstvou (obr. 2b). Dielektri-

kum kondenzátoru v tom případě tvoří izola-
ce elektrody (např. teflon). Kapacita elektro-
dy vzhledem ke stěnám nádoby je zanedba-
telná ve srovnání s kapacitou mezi elektrodou 
a vodivou kapalinou. Vodivá kapalina tvoří 
proměnnou plochu vnější elektrody, která se 
mění se změnou polohy hladiny v nádobě.

Vlastnosti měřeného média

Permitivita a elektrická vodivost jsou dů-
ležité parametry, které charakterizují médi-
um, jehož hladina v nádrži má být měřena.

Permitivita (v cizí literatuře označovaná 
jako dielektrická konstanta) je fyzikální ve-
ličina vyjadřující vliv prostředí na intenzi-
tu elektrického pole. Relativní permitivita je 
dána podílem permitivity daného materiálu 
a permitivity vakua
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Relativní permitivita je bezrozměrná veliči-

na a její hodnota závisí na vlastnostech daného 
materiálu – jde tedy o materiálovou konstantu. 
Její hodnota vyjadřuje, kolikrát se zvětší kapa-
cita kondenzátoru, je-li mezi elektrodami místo 
vakua dielektrikum. Hodnoty relativní permi-
tivity pro vybrané látky jsou uvedeny v tabul-

kách. Relativní permitivita větši-
ny plynů je velmi blízká 1,0. Hod-
nota permitivity závisí na teplotě 
a přesném složení látky. Ve většině 
případů použití kapacitních sníma-
čů hladiny je referenčním materiá-
lem vzduch (εr = 1,0). Jestliže se εr 
měřeného materiálu bude blížit εr 
vzduchu, použití kapacitního sní-
mače k měření hladiny tohoto ma-
teriálu nebude vhodné (např. pele-
ty z polyethylenu).

Měření kapacitním snímačem 
hladiny je tím snazší, čím je větší rozdíl per-
mitivity měřeného média a permitivity pro-
středí nad hladinou, popř. dvou vrstev mate-
riálu při měření polohy rozhraní. Je-li rozdíl 
permitivit menší než 1, je nutné použít sní-
mač s velkou citlivostí. 

Permitivita média se mění se změnou tep-
loty, vlhkosti a složení materiálu. Permitivi-
tu ovlivňuje také velikost částic práškového 
či kusového materiálu. S rostoucí teplotou 
permitivita klesá. U kapalných směsí (rozto-
ky kyselin, solí apod.) hraje významnou roli 
složení, u sypkých látek má významný vliv 

obsah vlhkosti. Změ-
ny permitivity ovliv-
ňují hodnotu výstup-
ního signálu snímače. 

Elektrická vodivost 
vyjadřuje schopnost 
dané látky vést elek-
trický proud; jednot-
kou je siemens (S). 
V obvodech stejno-
směrného proudu je 
elektrická vodivost 
(konduktance) pře-
vrácenou hodnotou 
odporu (rezistance). 
Při vyhodnocování 
signálu kapacitních 

Karel Kadlec

Kapacitní snímače polohy hladiny pracují na principu měření kapacity kondenzátoru, 
jehož elektrody přicházejí do styku s měřenou látkou, kterou může být kapalina, sypký 
či kusový materiál. Podstatnou část kapacitního hladinoměru tvoří elektrický konden-
zátor s proměnlivou kapacitou. Většinou se neměří jen kapacita, ale i impedance, a ně-
kteří výrobci tudíž označují tyto snímače jako impedanční nebo admitanční. Kapacitní 
snímače se používají jak ke spojitému snímání polohy hladiny, tak i k signalizaci mezních 
stavů hladiny kapalin i sypkých hmot [3], [4], [5]. Konstrukce snímače do značné míry 
závisí na vodivosti měřeného média.

Obr. 1. Princip kapacitního snímače s proměnnou permi-
tivitou (nevodivá kapalina): a) schéma, b) charakteristika

ε

ε ε

ε

Obr. 2. Kapacitní snímač hladiny: a) pro nevodivé kapaliny, b) pro 
vodivé kapaliny
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snímačů se pracuje se střídavým elektric-
kým proudem o frekvenci řádově stovek ki-
lohertzů až jednotek megahertzů. Je tedy vy-
hodnocována admitance, která je u střídavé-
ho obvodu mírou jeho vodivosti. Admitance 
a impedance střídavých obvodů jsou analo-
giemi konduktance a rezistance u stejno-
směrných obvodů.

Konduktivita (měrná elektrická vodivost) 
je fyzikální veličina, která charakterizuje 
pevnou nebo kapalnou látku z hlediska její 
schopnosti vést elektrický proud. Její hodno-
ta závisí na materiálovém složení a na teplo-
tě; jednotkou je siemens na metr (S/m). Ka-
paliny s měrnou vodivostí 10 µS/cm a větší 
jsou považovány za elektricky vodivé. Ne-
vodivé kapaliny jsou charakterizovány níz-
kou hodnotou permitivity, u vodivých kapa-
lin je hodnota permitivity vysoká. Materiá-
ly s permitivitou εr = 10 a větší jsou obvykle 
elektricky vodivé. 

Elektrody kapacitních snímačů

Při konstrukci sond kapacitních snímačů 
jsou využívány elektrody tyčové, lanové či 
speciálně tvarované. Z hlediska uspořádání 
elektrod lze kapacitní sondy rozdělit do dvou 
základních skupin bez ohledu na konkrét-
ní konstrukci: 
– zcela izolovaná sonda s izolovaným povr-

chem měřicí elektrody,
– částečně izolovaná sonda s elektrodou izo-

lovanou jen vzhledem k zemi (základní 
požadavek z hlediska měření); kromě této 
izolace je elektroda zcela kovová.
Plně izolované elektrody zajišťují galva-

nické oddělení od měřeného materiálu, zatím-

co elektrody částečně izolované jsou s mate-
riálem v galvanickém kontaktu. Přehled typů 
sond vhodných pro určité případy použití je 
uveden v tab. 1.

Elektrody snímačů pro spojité měření 
i elektrody spínačů mají většinou tvar tyče 
nebo válce (obr. 3a). Měřicí systém s kapa-

citním snímačem vždy vyžaduje vhodný re-
ferenční potenciál pro druhou elektrodu ka-
pacitního senzoru. Při měření nevodivých 
médií je druhou elektrodou kondenzátoru 
obvykle kovová stěna nádoby. V případě, že 
je nádoba vyrobena z nevodivého materiálu, 
je sonda vybavena druhou elektrodou, kte-
rou tvoří buď děrovaná trubice obklopující 
tyčovou elektrodu (obr. 3b), nebo paralelní 
tyčová elektroda (obr. 3c). Skládá-li se stě-
na nádoby z více vrstev, stačí, je-li alespoň 
jedna vrstva vodivá (jako protielektrodu lze 
využít i kovovou stěnu, jejíž vnitřní povrch 
je pokryt smaltem, pryží nebo plasty). V hlu-
bokých nádržích a zásobnících se používají 
lanové elektrody se závažím (obr. 3d), popř. 
s ukotvením.

Při měření vodivých médií musí být sní-
mací elektroda izolovaná. K dispozici jsou 
izolované tyčové elektrody, izolované elek-
trody s referenční trubkou a také izolované 
lanové elektrody, které odpovídají provede-
ním na obr. 3a, b, d. 

Délka tyčových elektrod kapacitních hla-
dinoměrů je od 0,2 do 5 m, lanových elek-
trod od 1 do 20 m. Elektrody kapacitních 
spínačů hladiny používané k indikaci mez-
ních stavů mívají podobný tvar jako elektro-
dy tyčové a jsou k dispozici jak neizolované, 
tak izolované (obr. 3e, f). Jejich délka je však 
výrazně menší, obvykle v rozmezí 30 až 
1 000 mm. 

Provedení elektrod izolovaných i neizo-
lovaných lze nalézt v tabulce přehledu trhu 
na stranách 42 až 43

Tab. 1. Použití kapacitních sond [6]

Použití sondy Měřené médium Kapacitní sonda
plně izolovaná částečně izolovaná

mezní spínač nevodivé vhodná vhodná
mezní spínač vodivé vhodná nevhodná
spojité měření nevodivé vhodná vhodná
spojité měření vodivé vhodná nevhodná

s extrémně malou permitivitou s omezením vhodná
chemicky agresivní vhodná pouze speciální materiál

Obr. 3. Kapacitní snímače hladiny: a, b, c, d) pro spojité snímače hladiny, e, f) pro spínače 
hladiny (upraveno podle materiálů firmy Dinel)

Obr. 4. Vliv tvaru nádrže na linearitu měření

a) b)

c) d)

a) b) c) d) e) f)
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Umístění elektrod v technologických 
zařízeních

Elektrody spojitých hladinoměrů se montu-
jí ve svislé poloze do horního víka nádrže. Při 
spojitém měření je nutné dodržet souběžnost 
kapacitní elektrody s kovovou stěnou měřené-
ho prostoru; při nedodržení souběžnosti bude 
charakteristika nelineární. Rozložení siločar 
elektrického pole kapacitního snímače je zná-
zorněno na obr. 4. U nádrží s rovnou svislou 
stěnou je změna kapacity v závislosti na polo-
ze hladiny téměř lineární v celém měřicím roz-
sahu (obr. 4a). Při měření hladiny nevodivých 
látek v kovových nádobách tvaru ležatého vál-
ce nebo v kulových nádržích je elektrické pole 
mezi elektrodami deformováno (obr. 4b) a zá-
vislost kapacity na poloze hladiny je neline-
ární. Podobně je tomu i při měření v nádržích 
s kónickým ukončením, u nádob s nepravidel-
ným tvarem nebo nádob s různými vestavbami, 
jako jsou např. chladicí či topné hady. V těchto 
případech je nutné použít paralelní referenč-
ní elektrodu, přestože je stěna nádrže kovová. 
Důvodem je, že vzdálenost mezi měřicí elek-
trodou a stěnou nádrže nebo jinými kovovými 
součástmi nádrže není konstantní po celé dél-
ce elektrody, což je příčinou nelineární odezvy 
snímače na změnu polohy hladiny. Jako refe-
renční elektroda může být využita buď paralel-
ní tyčová elektroda, nebo děrovaná trubice ob-
klopující tyčovou elektrodu. Snímač se dvěma 
elektrodami (obr. 4c) nebo snímač s referenční 
trubkou okolo měřicí elektrody (obr. 4d) budou 
vykazovat lineární závislost u nádrží s rovnou 
i zakřivenou stěnou.

Použít paralelní referenční elektrodu se 
doporučuje i při měření hladiny materiálů 
s velmi malou hodnotou permitivity. Refe-
renční elektroda (trubka nebo tyč) má těsněj-
ší vazbu k měřicí elektrodě, změny kapacity 
na jednotku délky budou větší ve srovnání se 
systémem bez této přídavné elektrody a mě-
ření bude spolehlivější [6].

Při instalaci kapacitního hladinoměru 
do provozních nádrží a zásobníků je třeba do-
držovat určité doporučené vzdálenosti elek-
trod od stěny, dna či od pomocné elektrody. 

Některé hlavní zásady montáže hladinoměrů 
se spojitou funkcí jsou znázorněny na obr. 5 
až obr. 7, konkrétní údaje jsou uvedeny vždy 
v dokumentaci od výrobce. Při umístění hla-
dinoměru do kovové nádrže nebo zásobní-
ku není třeba hlavici snímače zvlášť zemnit. 
Používá-li se jednoduchá tyčová sonda u zá-
sobníků z nevodivého materiálu (plast, sklo 
apod.), je nutné na vnější plášť nebo na vnitř-
ní stěnu nádrže instalovat pomocnou elektro-
du z vhodného materiálu. Pomocná elektro-
da musí být propojena se zemnicím šroubem 
na hlavici snímače (obr. 5a). Při instalaci 
v betonových jímkách nebo silech je možné 
využít jako pomocnou elektrodu ocelovou vý-
ztuž (armování) v betonové stěně (obr. 5d). 

Na obr. 6 jsou ukázány zásady montáže li-
mitních elektrod ve víku nádrže. U sond li-
mitních spínačů musí být dodržena minimální 
vzdálenost mezi elektrodami, aby se vzájemně 
neovlivňovala jejich elektromagnetická pole. 

Kapacitní spínače pro indikaci mezních 
stavů však často bývají zabudovány i ve svis-
lé stěně zásobníku, jak je patrné z obr. 7, 
na němž jsou vyznačeny i příklady nevhod-
ného umístění elektrod. Při instalaci elektrod 
do boční stěny je třeba vybrat umístění mimo 
přímý tok kapalné či sypké látky (obr. 7a, 
b). Nevhodná je i instalace v úzkém hrdle 
(obr. 7c), kde mohou např. kondenzovat páry 
nebo být zadržován materiál, což může vést 
k nesprávné funkci spínače. 

Při montáži elektrod do trubky je třeba 
dodržet doporučenou minimální vzdálenost 

od stěny (obr. 8a). Při 
měření ulpívajících ka-
palin a médií s nízkou 
permitivitou je dopo-
ručeno montovat son-
du do kolena trubky 
(obr. 8b). Obecně pla-
tí, že citlivá část sondy 
se nesmí dotýkat kon-
strukce nádoby, son-
da se nemá instalovat 
v blízkosti otvorů pro 
přívod materiálu ani 
v místech, kde se může 
materiál usazovat.

Přesnost měření 
spojitých snímačů 
i funkci spínačů ovliv-
ňuje vodivá vrstva ka-

paliny, pěny nebo nánosů ulpívajících na je-
jich povrchu. Existují i speciální verze sní-
mačů, u nichž je vliv ulpívajícího nánosu 
do značné míry kompenzován. Ukázka ta-
kového snímače (Endres+Hauser – Minicap 
FTC 262) [11] je prezentována na videozá-
znamu, který je připojen k elektronické ver-
zi tohoto čísla časopisu.

Vyhodnocovací obvody

K vyhodnocení změn kapacity se pou-
žívají můstky napájené střídavým napětím 
s frekvencí řádově v jednotkách kilohertzů 
nebo frekvenční metody. Všeobecně je ne-
jen měřena kapacita, ale je vyhodnocová-

Obr. 5. Instalace spojitých snímačů hladiny (upraveno podle materiálů firmy Dinel)
a) kovová nádoba, popř. nevodivá nádoba s pomocnou elektrodou, b) kovová válcová nádoba 
o malém průměru, c) ležatá válcová nádoba a snímač s referenční trubkou, d) betonový zásobník

Obr. 6. Instalace limitních spínačů hladiny (upraveno podle materiálů 
firmy Dinel) a) kovová nádrž, b) nádrž z nevodivého materiálu

Obr. 7. Umístění kapacitních spínačů v provozních nádržích (upraveno podle materiálů firmy Dinel)

a) b) c) d)

a) b) c) d)



41AUTOMA  6/2012

snímače a měřicí technika

na i impedance [2]. Kapacitní snímač, kte-
rý má velkou impedanci, je s měřicím obvo-
dem propojen speciálním měřicím kabelem. 
Při měření je na elektrody kapacitního sní-
mače přiváděn vysokofrekvenční budicí sig-
nál, a tím se vyvolává nepatrný střídavý proud 
mezi elektrodami, který protéká nevodivým 
dielektrikem. Změny parametrů kapacitního 
snímače způsobené změnami polohy měře-
ného média ovlivňují velikost 
vysokofrekvenčního proudu 
mezi elektrodami. U snímačů 
vyráběných v současné době 
jsou elektronické vyhodnoco-
vací obvody zpravidla řízeny 
mikroprocesorem a bývají za-
budovány přímo v připojovací 
hlavici snímače [8]. Tyto ob-
vody lze naprogramovat tla-
čítky z panelu jednotky nebo 
dálkově z PC prostřednictvím 
rozhraní HART [13]. Hladino-
měry pro spojité snímání polo-
hy hladiny poskytují analogo-
vý nebo číslicový signál vhodný pro přenos 
na dálku a k dalšímu zpracování. U spínačů 
je výstupní signál dvouhodnotový.

Inteligentní převodníky některých kapacit-
ních snímačů hladiny bývají vybaveny auto-
matickou kompenzací změn permitivity mě-
řeného média. Změny permitivity nastávají 
buď vlivem kolísání teploty, nebo změnou slo-
žení média. Kompenzace při změnách teplo-
ty média je poměrně jednoduchá; teplotu mé-
dia měří vhodný senzor teploty a elektronika 
převodníku zajišťuje potřebnou korekci signá-
lu. Kompenzace při změnách složení média je 
podstatně náročnější. Měřicí zařízení musí být 
doplněno pomocným kapacitním senzorem 
se známými vlastnostmi. Tento senzor musí 
být vždy zcela ponořen do měřeného média 
a může být umístěn ve spodní části nádrže 
nebo bývá součástí dolní části měřicí elektro-
dy. Signál referenčního senzoru, jehož geome-
trie je známa, je využíván k vyhodnocení per-
mitivity média a poskytuje příslušný korekč-
ní signál pro automatickou kompenzaci [7].

Kapacitní snímače hladiny pro spojité mě-
ření se kalibrují ve dvou krocích. Nejprve se 
vyprázdní nádrž na minimální hladinu a se-
řizovacím prvkem na převodníku se nastaví 

počáteční hodnota signálu (např. 4 mA). Poté 
se nádrž naplní do maximální úrovně a seři-
zovacím prvkem se nastaví odpovídající ze-
sílení tak, aby signál odpovídal horní hranici 
rozsahu (např. 20 mA). Jestliže není možné 
naplnit nádrž do maximální úrovně, lze vy-
užít jakoukoliv zjistitelnou úroveň a vypočí-
tat odpovídající hodnotu výstupního signálu. 
U inteligentních převodníků je možné kali-

brace provádět s libovolnými dvěma body, 
které odpovídají dvěma polohám hladiny, jež 
mohou být stanoveny v libovolném pořadí. 
Jestliže je známa hodnota permitivity média, 
je možné nastavit měřicí rozsah převodníku 
na základě výpočtu, k němuž je třeba znát ka-
pacitu hlavice snímače a kapacity při neza-
plavené a zaplavené elektrodě (hodnoty bý-
vají součástí dokumentace snímače). Některé 
typy kapacitních hladinoměrů jsou dodávány 
již kalibrované od výrobce.

Uplatnění kapacitních hladinoměrů 
a spínačů

K přednostem kapacitních snímačů lze po-
čítat jejich jednoduchou a robustní konstrukci 
bez pohyblivých částí, dobrou odolnost pro-
ti korozi, snadné čištění a použitelnost v pro-
středí s nebezpečím výbuchu. K nedostatkům 
patří nebezpečí pokrývání povrchu sondy vo-
divým materiálem (nánosy, kaly) a závislost 
na relativní permitivitě materiálu, měnící se 
zejména vlivem teploty a vlhkosti. Kapacitní 
snímače vyráběné v různých modifikacích jsou 
vhodné pro spojité i limitní měření vodivých 
i nevodivých kapalin a sypkých látek v nádr-

žích, trubkách, zásobnících, silech, jímkách 
apod. Elektrody, které jsou potaženy izolací, 
jsou používány k měření v médiích, jež jsou 
elektricky vodivá, agresivní a ulpívající na po-
vrchu sondy. Kapacitní snímače jsou vhodné 
k měření různých druhů sypkých materiálů 
(pelety, dřevěná štěpka, granuláty, obiloviny, 
písek, štěrk apod.) v nejrůznějších kovových 
a plastových zásobnících, kontejnerech, si-
lech apod. Měřicí elektrody jsou k dispozici 
v širokém rozmezí délek: od asi 0,2 do 30 m, 
a pro teploty –40 až +400 °C. Vhodné jsou 
i pro snímání mezihladiny dvou nemísitelných 
kapalin (např. rozhraní vody a oleje). Ne jsou 
vhodné k měření pěnících médií a měření může 
rušit i kondenzace par na elektrodě a vzlínavost 
vodivé kapaliny.
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Obr. 8. Umístění kapacitních spínačů v potrubí
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y   Mezinárodní výzkumný 
projekt v oboru  analýzy 
a ověřování vestavných systémů

Pod zkratkou MBAT se skrývá meziná-
rodní projekt Combined Model-based Ana-
lysis and Testing of Embedded Systems, 
součást programu Artemis, s 38 zúčastně-
nými subjekty z osmi zemí Evropy (Česká 
republika, ač je jinak v programu Artemis 
aktivní, mezi nimi není). Cílem projektu je 

vyvinout účinné a cenově přijatelné meto-
dy a nástroje pro analýzu založenou na mo-
delech a pro testování vestavných systémů, 
zejména určených pro dopravní prostředky 
a techniku. Vestavné systémy zde často plní 
řídicí funkce a jejich selhání může být vel-
mi nebezpečné. Proto jsou na jejich správné 
fungování a spolehlivost kladeny velké po-
žadavky. Pro ověření, že vestavné systémy 
splňují všechny požadavky, je třeba vykonat 
mnoho složitých testů a analýz. Při vývoji 
systému se zpravidla provádí statická ana-
lýza modelu, která musí postihnout všechny 

možné konfigurace a příčiny selhání činnos-
ti. U složitých systémů je to časově nároč-
né, proto se přistupuje k dynamickému testo-
vání prototypu. Ovšem testovat prototyp ve 
všech situacích, které mohou nastat, je také 
velmi zdlouhavé a finančně náročné. Pro-
jekt MBAT proto hledá cestu, jak obě me-
tody vhodně zkombinovat, a snaží se vyvi-
nout referenční technickou platformu (RTP) 
použitelnou pro efektivní a cenově přijatelné 
testování vestavných systémů. 

Další informace: www.mbat-artemis.eu.
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